
Najlepsze rozwiązanie skrócenia przerwy zasilania

Ensto Smartcloser
 Przywraca zasilanie



2

Ensto Smartcloser 
Szybki zwrot z inwestycji poprzez poprawę wskaźników

Ensto Novexia posiada ponad 50-letnie doświadczenie  
w  projektowaniu i  produkcji urządzeń przeznaczonych do  
automatyzacji sieci niskiego i  średniego napięcia. Ensto  
Novexia m.in. specjalizuje się w zakresie zdalnie sterowanych 
rozłączników SN, które eksploatowane są w różnych strefach 
klimatycznych (w  Europie, Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej). 
Obecnie Ensto Novexia rozszerza swoją gamę produktów 
przeznaczonych do automatyzacji sieci. 

Ensto Smartcloser jest zautomatyzowanym wyłącznikiem 
próżniowym działającym w  cyklu SPZ, przeznaczonym  
do stosowania w  sieciach napowietrznych. Skraca on czas 
przerwy i  automatycznie izoluje uszkodzony odcinek sieci 
dystrybucyjnej.
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Globalne rozwiązanie
Ensto Smartcloser został zaprojektowany jako 
urządzenie z długą żywotnością i  wysoką wy-
trzymałością elektryczną. Ensto Smartcloser 
jest przyjazny dla środowiska (nie zawiera gazu 
SF6) i  może pracować w  najcięższych warun-
kach środowiskowych i  klimatycznych, wystę-
pujących na wszystkich kontynentach (duża 
wilgotność, mgła solna, burze piaskowe, oblo-
dzenie, śnieg, zanieczyszczenia przemysłowe, 
obszary o wysokiej gęstości populacji ptaków, 
etc.).

Wyłącznik Ensto Smartcloser jest kompak-
towy, solidnie wykonany i zapewnia wysoki  
poziom bezpieczeństwa.

Wyłącznik Ensto Smartcloser jest łatwy w insta-
lacji i prosty w obsłudze, oferowany jest z odpo-
wiednimi czujnikami i  dodatkowo ze skrzynką 
sterowniczą, zwierającą m.in. panel sterowniczy, 
realizujący automatykę SPZ.

Jakość zapewniona przez badania
Ensto Smartcloser został zaprojektowany i  wy-
produkowany zgodnie z  systemem jakości 
ISO9001. Urządzenie jest zgodne z zaleceniami 
zawartymi w najnowszych edycjach międzyna-
rodowych standardów i specyfikacji.

Badania typu 
Ensto Smartcloser pomyślnie przeszedł 
wszystkie badania typu określone w  mię-
dzynarodowych normach IEC 62271-1  
i IEC 62271-111 (odpowiednik IEEE C37.60). 
Odpowiednie raporty z badań dostępne są na 
życzenie.

Badania wyrobu
Każdy wyprodukowany wyłącznik podlega 
również indywidualnym badaniom określo-
nym przez normy, a mianowicie: 
• badania dielektryczne, 
• badania wyładowań niezupełnych, 
• pomiar spadku napięcia, 
• ręczne i automatyczne próby działania.
 

Napowietrzne wyłączniki, realizujące samo-
czynne ponowne zamykanie, po otwarciu 
przez zabezpieczenia, stosowane są przez 
użytkowników na całym świecie, jako urzą-
dzenia do zapewnienia maksymalnej ciągłości 
zasilania energią elektryczną. Napowietrzne 
samoczynne wyłączniki (reklozery) poprzez 
ustawione zabezpieczenia wykrywają i  wy-
łączają prądy zakłóceniowe i  automatycz-
nie mogą wykonywać cykle samoczynnego  
ponownego załączania.

Ensto Smartcloser jest zasadniczo samodziel-
nym wyłącznikiem z  niezbędną automatyką 
zabezpieczeniową, umożliwiającą wykrywa-
nie przeciążeń, wyłączanie prądów zwarcio-
wych i  automatyczne wykonywanie załączeń 
linii. Jeżeli uszkodzenie w  sieci jest trwałe,  
to wyłącznik po zadanej liczbie operacji otwie-
ra się i izoluje uszkodzoną sekcję.

Ensto Smartcloser może być stosowany we 
wszystkich typach sieci, zwłaszcza w  tych, 
które wymagają wysokiej zdolności wyłącza-
nia.
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Ensto Smartcloser 
Przejrzysta konstrukcja, bezpieczna moc

Transformator

Jednostka sterująca

Siłownik

Próżniowa    
komora 

gaszeniowa 

Czujniki: przekładniki prądowe   
                   dzielniki pojemnościowe
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Inteligentny
• Mądre urządzenie tworzące inteligentną sieć

• Czujniki prądowe i napięciowe zainstalowane na każdym biegunie (łatwo wymienialne) 

• Sprytne ręczne otwieranie, automatycznie przywracające pozycję wyjściową

• Łatwy w instalacji, prosty w obsłudze

Dostosowany
• Dostosowany do spełnienia różnych oczekiwań klientów z całego świata 

• Pełny zakres opcji (ograniczniki przepięć, transformatory SN/nn, itp.) dla oferty globalnej

• Może być sterowany przez różne sterowniki (własny Ensto Novexia lub np. SEL)

• Kompatybilny z systemem zdalnego sterowania SCADA (różne protokoły komunikacji)

Niezawodny
• Długa żywotność urządzenia, wysoka wytrzymałość mechaniczna i elektryczna 

• Wysoka niezawodność komór próżniowych, sterowanych przez siłowniki elektromagnetyczne

• Działanie w ekstremalnych warunkach klimatycznych na całym świecie

• Nadaje się do wszystkich rodzajów napowietrznych sieci dystrybucyjnych

Zabezpieczający
• Zmniejszenie częstotliwości i czasu trwania przerw w zasilaniu dla całej sieci

• Szybka lokalizacja i wyłączenie uszkodzonych odcinków z natychmiastową informacją o awariach

• Wielokrotne zamykanie na zwarcie bez uszkodzeń urządzenia  

• Możliwa opcja z rozłącznikiem zapewniającym dodatkową bezpieczną przerwę napowietrzną  

Zrównoważony
• Próżniowa technologia wyłączania

• Przyjazny dla środowiska (nie wykorzystuje gazu SF6)

• Solidna izolacja z żywicy epoksydowej 

• Ekonomiczny, zapewniający mniejsze straty 

• Wkomponowany w środowisko, ponadczasowy wygląd

Ensto Smartcloser
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Ensto Smartcloser 
Zaawansowana technologia dla sieci inteligentnych

Próżniowa komora gaszeniowa

• Zastosowana próżniowa komora gaszeniowa światowej klasy producenta 
• Długa żywotność elektryczna oraz bezobsługowa praca
• Wyłączanie pozbawione hałasu i błysku, łuk ograniczany jest w komorze gaszeniowej
• Produkt przyjazny dla środowiska

Biegun fazowy

• Próżniowa komora gaszeniowa oblana warstwą silikonu, w  celu zwiększenia stabilności pracy  
w żywicy epoksydowej

• Uformowany z cykloalifatycznej żywicy epoksydowej (bardzo odpornej na ekstremalne warunki 
pogodowe)

• Połączenie styku ruchomego, wykonane z elastycznego złącza miedzianego 
• Izolowany drążek napędowy

Siłownik elektromagnetyczny 

•   Steruje otwieraniem i zamykaniem próżniowej komory gaszeniowej
      - Zapewnia stałe i prawidłowe dociskanie styku w komorze gaszeniowej niezależnie  
          od liczby operacji i zużycia styków

- Zapewnia mocne otwieranie styków w komorach, nawet w przypadku, gdy styki  
   zaczynają się „sklejać”

•   Zamykanie i otwieranie sterowane jest poprzez cewki 
•   Pozycja zamknięta utrzymywana przez magnes trwały
•   Proces otwierania wykonywany jest przez sprężynę 
      - stały i niezawodny mechaniczny proces, nawet w przypadku utraty zasilania

Wskaźnik pozycji

•   Bezpośrednio podłączony do siłownika elektromagnetycznego
•   Zapewnia prawidłowe odwzorowanie pozycji styków w komorze  
    (zielony - otwarte/czerwony - zamknięte)

System ręcznego otwierania

•   Bezpieczne ręczne otwieranie
•   Bezpośrednio podłączony do siłownika elektromagnetycznego 
•   Może być wykonywany bez zasilania zewnętrznego

System regulacji

•   Regulowane połączenie między siłownikiem elektromagnetycznym a komorą gaszeniową
•   Bardzo dokładna regulacja mechanizmu 
    Pozwala regulować suw, dodatkowy docisk styku w komorze gaszeniowej  
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Modułowy montaż biegunów

Poszczególne bieguny montowane są w całość, składającą się z izolatora, komory gaszeniowej, 
napędu elektromagnetycznego, układu regulacji, wskaźnika pozycji.
•   Każdy biegun jest całkowicie niezależnie montowany  
•   Wszystkie części montowane w jedną całość

Element z czujnikami

•   Uformowany z żywicy epoksydowej i silikonu 
•   Zawiera czujniki prądowe (przekładniki) i napięciowe (dzielniki pojemnościowe)
•   Założony na ramieniu bieguna
    - umożliwia elastyczność i dostosowanie czujników do potrzeb klienta

Montaż urządzenia

• Łatwy sposób montażu
• Bardzo prosty montaż belki ze wspornikami na słupie
• Urządzenie zawieszone na głównej belce

Skrzynka sterująca 

• Materiał: stał nierdzewna
• Stopień ochrony: IP55/IK10 
• Wymiary: 800 x 310 x 350 mm 
• Akumulator : 12V 38 Ah

• Moduł zabezpieczenia: 
      - ziemnozwarciowego i nadprądowego
      - charakterystki czasowo-prądowe zgodne z normami IEC
• Pomiary: przekładniki prądowe i dzielniki pojemnościowe 
• Komunikacja : RTC Modem, radio cyfrowe, GSM/GPRS, zewnętrzne RTU
• Protokoły komunikacyjne: DNP3, Modbus, IEC 101, IEC 104 
• Panel sterowania z wieloma funkcjami

• Opcje: 
      - Karta rejestrująca dane dla zaawansowanych pomiarów
      - Wykonanie specjalne szafki dla bardzo niskich temperatur
      - etc..



Izolacja 
bieguna

Czujniki: 
przekładnik prądowy   
i dzielnik pojemnościowy

Hak – mocowanie 
do słupa

Komora

Ręczny  
system  
otwierania

Wskaźnik       
położenia

Próżniowe komory gaszeniowe
Izolacja stała

Siłowniki elektromagnetyczne
Wymienne czujniki

 

Ensto Smartcloser 
Wyjątkowe rozwiązanie połączone z łatwą obsługą

8



9

Połączenie typu 
NEMA

Izolacja -żywica 
epoksydowa

Próżniowa komora 
gaszeniowa

Elastyczne 
miedziane 
połączenie

Deflektor

Przekładnik 
prądowy 
i dzielnik
pojemnościowy

Klosz 
silikonowy

Izolowane cięgno

Połączenie 
regulacyjne

Siłownik 
elektromagnetyczny

Wskaźnik położenia

Konstrukcja modułowa bieguna
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Ensto Smartcloser 
Dane techniczne

UNIT Smartcloser

Parametry 
elektryczne

Napięcie znamionowe kV 38

Prąd znamionowy ciągły A 630

Znamionowa częstotliwość Hz 50

Prąd znamionowy wytrzymywany (1 sek) kA 12.5 

Prąd znamionowy załączalny (RMS) kA 12.5

Prąd znamionowy wyłączalny symetryczny kA 12.5

Napięcie probiercze wytrzymywane udarowe kV 170

Napięcie probiercze wytrzymywane o częstotliwości 
sieciowej kV 70

Parametry 
łączeniowe

 Trwałość mechaniczna (ilość cykli) Z/O 10 000

 Znamionowa sekwencja robocza s O-0,1s-CO-1s-CO-1s-CO

 Wykrywanie faza-faza A [ 10 ; 1260 ]

 Wykrywanie faza-ziemia A [ 4 ; 80 ]

 Przekładnik prądowy i dzielnik pojemnościowy na każdą fazę 1

Warunki
 klimatyczne

 Temperatura pracy ° C [ -40; +55]

 Wilgotność % w ° C 100 % w 25° C (max)

 Manewrowanie przy oblodzeniu mm 20

 Stopień ochrony IP 65

 Masa kg 138
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Ogranicznik przepięć

Smartcloser

Ogranicznik przepięć

Transformator

Smartcloser - łatwy w instalacji i prosty w obsłudze 
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Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17a
83-010 Straszyn
Tel. +801 360 066
Fax +58 692 40 20

biuro@ensto.com
www.ensto.pl

Biuro Techniczne: 
ul. Tymienieckiego 19
90-349 Łódź
Tel +42 678 58 38
Fax +42 678 69 53 
biuro.lodz@ensto.com

Biuro Techniczne:
ul. Traugutta 24/9
30-549 Kraków
Tel +12 428 25 50
Fax +12 429 60 05
biuro.krakow@ensto.com

www.ensto.pl 
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